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Pretendemos analisar um conflito, mas nos propomos, neste escrito em 

específico, estudar apenas um dos lados da contenda. O conflito em questão é aquele 

existente entre, por um lado, os evangélico-pentecostais1, e por outro lado, os iniciados 

e praticantes das religiões de matriz africana e afro-brasileiras2.   

Perguntamo-nos: podemos estudar algum conflito sem dar ouvidos aos 

argumentos de todos os contendentes? A enfática negativa decorre tanto da noção, 

comungada pelo senso comum, que ao se ouvir apenas uma das partes da “história” não 

se pode julgar com prudência e tampouco agir com decência, quanto por incorrer, se 

assim procedermos, no “pecado mortal” aos olhos do discurso científico comprometido 

com a objetividade: a parcialidade. Cremos serem estes pontos assentes.  

                                                           
1 O termo evangélico-pentecostais dá conta de uma proposta conceitual que intenta pensar os 
pentecostalismos do século XX e início do XXI em função de suas continuidades. O conceito será 
explicitado em pormenores no corpo do texto. 

2 A escrita do artigo, como também o projeto maior da dissertação que o engloba, se inserem nas 
propostas do grupo de pesquisas sediado na Universidade Estadual de Goiás, CIEAA – Centro 
Interdisciplinar de Estudos África América. A implementação da lei 10.639/2003, modificada pela lei 
11.645/08, que tornou obrigatório o ensino da história da África e culturas afro-brasileiras, como também 
das culturas indígenas nas escolas públicas, serviu como catalisador na evocação das projeções 
negativadas de professores do ensino fundamental e médio, assim como por parte dos alunos, pais e 
demais pessoal escolar que por ventura participam da visão de mundo evangélico-pentecostal. O 
“barbarismo” é uma característica preconceituosamente distintiva e fundacional de um tradicional viés 
interpretativo na historiografia que a cultura escolar brasileira acentua quando se presta a estudar os 
sistemas de pensamento das diversas etnias e das cosmovisões nas quais os homens “americanos” e 
“africanos”, antes dos contatos predatórios com a cultura européia e após tal contato, desenvolveram para 
dar sentido à suas vidas. Em específico, aos olhos do imaginário social evangélico-pentecostal, esse 
caráter de barbarismo foi, historicamente, identificado a indícios de uma agência espiritual degenerada 
por parte daqueles que dele participam. Nossos esforços dentro do contexto de estudos empreendidos pelo 
CIEAA vai ao encontro do conhecimento dos processos históricos de negativação semântica das histórias 
dos povos subalternizados pela visão, eminentemente, ocidentalizante, eurocêntrica e cristocêntrica dos 
evangélico-pentecostais. 
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Escolhemos, entretanto, apenas os evangélicos como objeto de nossa 

pesquisa. Já esclareceremos o porquê de nosso recorte. As perguntas que norteiam a 

pesquisa, numa linguagem bem simples, são: por que os evangélico-pentecostais 

perseguem os “macumbeiros”3 e quais são as razões históricas para tal abjeção e 

demonização? Ao que parece partimos do pressuposto de que o conflito já é algo dado, 

sendo desnecessário um levantamento e/ou corroboração deste para que o entendimento 

de suas razões seja constituída a partir da análise e interpretação das fontes.  

É exatamente este mau começo, ao gosto dos julgamentos apressados 

fundados em preconceitos, que intentamos evitar na escrita deste artigo. Analisaremos o 

conflito, assim, não a partir dos eventos que nos chegam dos fronts, ou seja, dos 

embates registrados em espaços públicos4. Colocamo-nos, aqui, uma questão anterior 

àquelas apresentadas a pouco, a qual seja: como os evangélico-pentecostais entendem 

seu papel quando da evocação de sua alteridade por meio da projeção da representação 

negativa do “macumbeiro”? Como esta representação negativa tem sua possibilidade de 

existência e reprodução a partir de outras representações de caráter positivo (parousia e 

grande comissão5) presentes em seus discursos identitários desdobrados, 

empiricamente, no que chamamos cantos de guerra, propomos uma investigação 

indireta de seu imaginário com o intuito de depreender algumas chaves de leitura do 

mesmo. 

Deste modo, o conflito se nos dará a partir das razões para a demonização 

do outro que os evangélico-pentecostais constroem para si mediante atualização de seu 

imaginário social desdobrado nas representações coletivas que sustentam seus discursos 

identitários. Tais discursos cristalizam certas posturas – o guerreiro, o segador, o ungido 

de Deus, o vencedor – que o crente assume e interpreta ao sustentar a guerra espiritual. 

Como nos aproximar deste combate entre evangélico-pentecostais versus as suas 

próprias sombras projetadas? Julgamos vislumbrar uma possibilidade de acesso a tal 
                                                           
3
 Aqui já nos reportamos às projeções realizadas durante as ações discriminantes e demonizadoras da 

alteridade evangélico-pentecostal. O “macumbeiro” existe menos como adepto de alguma das religiões de 
matriz africana de fato e mais como uma representação coletiva que vive e se nutre no imaginário social 
evangélico-pentecostal. 
 
4
 Tomemos como exemplo o “episódio Vaca Brava”, quando da corrente de manifestações por parte dos 

evangélico-pentecostais contra a exposição das estátuas que representavam Orixás no parque lacustre 
Vaca Brava, ocorrido em fins de 2003, na cidade de Goiânia, capital de Goiás. Analisamos em 
pormenores o embate num trabalho anterior (nota sete). 
 
5 Parousia: trata-se da “segunda vinda de Cristo”, quando este irá “arrebatar” os crentes “num abrir e 
fechar de olhos”. Grande comissão: baseado no mandamento “ide e pregai”, a grande comissão pode ser 
entendida como a ordenança de Cristo para que se façam adeptos por meio da pregação em todo o mundo. 
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imaginário social por meio da análise de uma classe específica de cantos de louvor que 

fazem parte de sua liturgia. São cantos que apresentam um discurso que faz uso, 

majoritariamente, das metáforas de combate. Veremos que nestes cantos, por nós aqui 

denominados cantos de guerra, está presente um forte apelo à vivência da guerra 

espiritual exatamente por serem explícitas as menções à luta e ao enfrentamento com as 

forças espirituais malignas que, por sua vez, podem agir por intermédio da vida, das 

escolhas, da vontade, dos sonhos e práticas dos que não são evangélico-pentecostais (os 

“gentios”). 

Por meio de pesquisa participante em cultos de diferentes denominações 

evangélico-pentecostais nos anos de 2007 – realizados na cidade de Nerópolis –, e 

durante o ano de 2009 – realizadas nas igrejas do setor Itatiaia e bairros adjacentes –, 

além de entrevistas semi-diretivas (algumas gravadas em áudio) realizadas com pastores 

e membros das mesmas igrejas, pudemos eleger as canções litúrgicas como um objeto 

muito interessante para pensarmos a visão de mundo dos evangélico-pentecostais. 

Material impresso e a assistência de programas evangélicos na TV e no rádio também 

nos serviram de base para as análises que decorrem6.  

Num trabalho anterior7 sugerimos, em hipóteses que não puderam ser 

corroboradas de todo, as bases de uma configuração identitária evangélico-pentecostal 

que destoam das formas clássicas de estudar estes segmentos religiosos. Em lugar de 

buscar marcar as rupturas entre as diferentes denominações evangélico-pentecostais 

surgidas no século XX, gostaríamos de sublinhar as continuidades apesar das distinções 

teológicas – e nos usos e costumes – existentes entre elas. O arcabouço identitário que 

propusemos à época possibilitaria entender os modelos discursivos dos “crentes” em 

função de sua abjeção8 aos ditos “macumbeiros”. 

                                                           
6 Creio ser interessante informar que os períodos de pesquisa de campo, nos quais agi como pesquisador 
foram precedidos de quase cinco anos de vivência como fiel pactuante dos discursos identitários da igreja 
Quadrangular e, posteriormente, da Assembléia de Deus (localizadas em Nerópolis). 
 
7 RAMOS, Marcos Paulo de Melo. A negativação semântica das religiões de matriz africana a partir do 
discurso evangélico. Trabalho de conclusão de curso apresentado à Coordenação do Curso de História da 
Universidade Estadual de Goiás – UnUCSEH para obtenção do grau de Licenciado em História. 
Anápolis, 2007. Orientadora: Prof. Dr. Eliesse dos S. Teixeira Scaramal. 
 
8 O conceito de negativação semântica (Scaramal, 2007) predica o de abjeção. Podemos entendê-los como 
concomitantes no processo de negação do outro. Todavia a abjeção, resultado direto de um quadro 
específico de condições sócio-históricas, configura-se como epítome de determinado processo de 
negativação semântica contido na paisagem das relações estabelecidas na normose de uma determinada 
sociedade. O sentimento de abjeção, quando formado e já cristalizado nas práticas cotidianas, irá tornar-se 
mais um dos elementos pactuantes na formação de novas manifestações da negativação semântica que se 
desdobram na captação dos termos e práticas doutras formas de sociabilidades, marcadamente às dos 
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Segundo o modelo, os evangélico-pentecostais estão inseridos num mundo 

fantástico no qual as forças cósmicas do bem e do mal (tais forças são boas ou más em 

essência) combatem incansavelmente pela posse das almas humanas. O evangélico-

pentecostal encontra seu lugar na “ordem universal” das coisas como um indivíduo 

esclarecido em meio a um mundo de perdidos pecadores. De fato, concebem três grupos 

que utilizam para organizar todo o contingente populacional da terra: os gentios, ou 

aqueles “do mundo”; os judeus, o “relógio de Deus”9; e, os “salvos”, aqueles a quem 

cabe o paraíso eterno junto a Deus.  

Tomando a Bíblia como referência e interpretando seu texto de forma literal 

colocam-se em combate, ao lado das hostes angelicais, na tentativa de convencer o 

maior número possível de pessoas a se afastarem das “forças do Mal”. Todos os 

ambientes do cotidiano do crente (escola, trabalho, lazer, etc.) são espaços onde, 

potencialmente, ele poderá exercer seu papel de “guerreiro espiritual” esperando surgir 

apenas um momento oportuno à pregação (alguns não esperam oportunidades, forçam-

nas nos locais mais inusitados). Entre os inimigos que se levantam contra os desígnios 

de Deus, os evangélico-pentecostais os tratam como que regidos por um certo tipo de 

gradação de periculosidade a ser aplicado àqueles que não compartilham com sua visão 

de mundo. Deste modo um católico seria menos “herético” que um espírita kardecista o 

qual, por sua vez, representa menor perigo ante a presença de um 'macumbeiro' 

reconhecido, seja umbandista ou candomblecista. Os símbolos litúrgicos do catolicismo, 

por seu parentesco com os dos cultos evangélicos, são tidos como menos malignos 

dentro de sua cosmologia.  

A partir desta perspectiva consideramos que a constituição da identidade 

evangélico-pentecostal predica a violência simbólica – e, vez por outra, física – no trato 

com o outro na medida em que apregoando a mensagem da Salvação o crente é 

obrigado a convencer seu interlocutor de sua Perdição. A mensagem da Perdição 

antecede necessariamente a mensagem da Salvação. No trabalho do convencimento, por 

meio do discurso, o evangélico-pentecostal realiza a negativação semântica das práticas 

religiosas que não coadunam com sua visão de mundo. Desse modo a manifestação de 

intolerância por parte dos evangélicos se configuraria como uma manifestação de sua 

                                                                                                                                                                          

grupos que são considerados os outros daquele que os negativizam, quando são agregados valores e 
sentidos, que estes termos e práticas, anteriormente, não conotavam.   
 
9 Pois os eventos que marcam sua história nutrem a escatologia evangélico-pentecostal e a informa do 
“fim dos tempos”. 
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religiosidade própria e não seria entendida pelo evangélico-pentecostal (agente de 

subalternização) como um ato execrável de desrespeito, mas, antes, como um 

mandamento basilar que, de acordo com seu modo de ver, quando efetivado, poderá ser 

a última chance de salvação para o “perdido pecador”. O evangélico-pentecostal crê não 

estar aberto às influências de outros discursos religiosos, sendo que sua postura 

monotópica em relação à verdade espiritual arrefece o diálogo e a convivência pautada 

no respeito com outras religiões e formas de religiosidades.  

Propomos, também, um arcabouço identitário para pensar as continuidades 

entre os distintos segmentos pentecostais. Seriam cinco os elementos deste postulado 

arcabouço que delineariam as arestas das identidades evangélico-pentecostais 

auxiliando na definição do que seria o outro em relação às suas comunidades. Achamos 

por bem classificar os elementos de acordo com sua relevância e especificidade 

temporal na medida em que contribuem na constituição do sentido que o fiel imprime a 

sua prática de vida. Utilizamo-nos das ferramentas antropológicas de Koselleck, a saber, 

os conceitos de “espaço de experiência” e “horizonte de expectativa” para ordenar os 

elementos em questão10. Existe, contudo, um elemento chave passível de ser 

apresentado em ambas as categorias. Para que ele não seja identificado com apenas uma 

delas optamos por apresentá-lo numa dimensão “presente” que enseja indicar a 

atualidade radical, sua participação inescapável, na produção de sentido quando da 

economia representacional entre as categorias de Koselleck: 

1) Os elementos do espaço de experiência:  

a) Os evangélico-pentecostais julgam pertencerem a uma tradição milenar, 

que remontaria aos primórdios do cristianismo com a chamada “Igreja Primitiva”. Eles 

têm para si que desde que Jesus celebrou a primeira “Santa Ceia”, pouco antes de ser 

morto como está escrito nos evangelhos, estabeleceu-se uma ordenança passada de 

                                                           
10

 “‘Espaço de experiências’ e ‘horizonte de expectativas’: através destas duas categorias Koselleck 
propõe a tematização do tempo histórico. O historiador opta por não expor suas origens históricas, basta-
lhe apenas afirmar o seu caráter ‘metahistórico’ ou ‘antropológico’ e o seu grande potencial como base 
para pesquisas empíricas. Através destas duas categorias fundamentais referentes à dimensões de espaço e 
de tempo (...) o homem organiza seu mundo, dá sentido às suas experiências. Koselleck nos oferece um 
breve esboço do significado das categorias. A experiência ‘é um passado presente, cujos acontecimentos 
foram incorporados e podem ser recordados. Na experiência se fundem tanto a elaboração racional, como 
os modos inconscientes do comportamento que não devem, ou não deverão ainda estar presentes no 
saber.’ A ‘expectativa’, por sua vez, ‘se efetua no hoje, é futuro feito presente, aponta ao (...) não 
experimentado, ao que só se pode descobrir. Esperança e temor, desejo e vontade, a inquietude, mas 
também a análise racional, a visão receptiva ou a curiosidade formam parte da expectativa e a 
constituem’”. (Pereira, 2004) 
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geração em geração que haveria de se configurar numa poderosa confissão de fé que 

ecoaria nas ceias celebradas em seus templos modernos, 

b) Possuem uma visão de mundo dualista, maniqueísta, na qual estão bem 

estabelecidas as atividades “boas” e “más” pautadas em interpretações bem particulares 

do texto bíblico. A “novidade” é admitida em sua esfera de coisas só após a clivagem 

perpetrada por julgamentos morais que a introjetam com “o mesmo”. 

 

2) O elemento presente: biblicismo – reconhecem a Bíblia como detentora 

última das verdades que regem o universo, sendo inquestionável que Deus tenha 

inspirado seus autores na confecção do texto sagrado.  

 

3) Os elementos de seu horizonte de expectativas: 

a) “grande comissão” – acreditam que todos os fiéis, sem distinção de 

função ou títulos dentro da hierocracia local, devem apregoar a “boa nova” do 

evangelho (“evangélico”) com intuito de converter os “gentios” – aqueles que não 

participam de suas comunidades. 

b) Parousia – alimentam uma esperança milenarista sustentada na crença da 

“Segunda Vinda” do Cristo, momento em que serão arrebatados aqueles que em 

verdade e inteireza de coração seguiram os ensinamentos de “amor e respeito” do 

Mestre. 

Neste artigo nossa atenção se volta para os elementos de seu horizonte de 

expectativas. Analisamos cantos que fazem menção à grande comissão e à parousia por 

serem estas representações guarnecidas de características de um discurso altamente 

aguerrido. Demonstraremos como estes pontos nodais do arcabouço identitário 

evangélico-pentecostal servem tanto como estopim quanto como lastro para a 

manutenção da guerra espiritual. Para tanto se faz necessário esclarecermos o que 

compreendemos por evangélico-pentecostais. 

O termo evangélico faz menção direta aos quatro primeiros livros do Novo 

Testamento bíblico, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Como variação 

teológica remontando à Reforma Protestante, a supremacia das Escrituras – a Bíblia 

traduzida numa língua vulgar – e o “relacionamento com Deus” derivado da 

interpretação pessoal, foram reconhecidos como autoridades máximas no lugar da 

submissão à interpretação oficial do texto bíblico provinda de uma fonte única: a igreja 

Católica Romana. As denominações derivadas da Reforma, as chamadas igrejas 
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históricas (presbiterianos, metodistas, batistas, etc.), tanto quanto as últimas 

denominações surgidas no final do século XX (igreja internacional da graça de Deus, 

igreja universal do reino de Deus, etc.) poderiam, desse modo, serem todas consideradas 

evangélicas na medida em que são movimentos religiosos fundados em interpretações 

específicas (e particularizadas) dos textos bíblicos com respaldo à figura de Jesus 

Cristo.  

Tais interpretações sustentam t(id)eologicamente os desdobramentos 

doutrinários que regem os rituais públicos e as concepções de conduta de santidade que 

marcam a vida privada de cada fiel. Entretanto, num trabalho voluntário de recorte, 

preferimos manter sob a denominação de “protestantes” os fiéis ligados às igrejas 

históricas, dada a manutenção de uma postura mais “comedida”, menos aguerrida, por 

parte de seus integrantes que problematizam (ou velam) a relação com seu outro, em 

especial as religiões de matriz africana, tornando a guerra espiritual menos evidente 

quanto o é para os segmentos pentecostais.  

Tanto pela abertura que o uso legou ao termo como também pelo fato de ser 

utilizado para designar ora protestantes históricos ora pentecostais, ou até mesmo 

englobando ambos os grupos, evitaremos o uso de “evangélicos” somente. Em linhas 

gerais podemos observar dois processos de formação do segmento pentecostal ao longo 

do século XX aos quais cremos ser coerente a aplicação do termo “evangélico”. Um 

primeiro processo seria o de formação das denominações pentecostais (Assembléia de 

Deus, Deus é Amor, IURD, etc.), um segundo processo seria o de pentecostalização de 

algumas igrejas históricas (Igreja Batista Renovada, Igreja Presbiteriana Renovada, 

etc.). Esses grupos, como sustenta Ricardo Mariano, são as igrejas dissidentes de 

denominações protestantes tradicionais que adotam teologia pentecostal, incluindo, 

conforme as idiossincrasias do pastor local, várias das inovações teológicas 

identificadas com o neopentecostalismo (Mariano, 1999). Não são, contudo, 

extremamente diferentes, como o mesmo autor coloca, em questões teológicas, rituais 

ou de composição de sua membresia das igrejas pentecostais, assumindo também como 

nodais os elementos do arcabouço identitário por nós proposto. 

 Desse modo, quando nos utilizarmos do termo evangélico-pentecostal, 

fazemos menção às denominações sociologicamente denominadas pentecostais nos 

estudos clássicos – frutos das três ondas século XX11 – como também às igrejas 

                                                           
11 As três ondas de avivamentos que marcam a formação das distintas denominações pentecostais serão 
tratadas mais adiante. 
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históricas pentecostalizadas, ou renovadas. O uso do termo “evangélico” acrescido da 

designação “pentecostal” serve ao propósito de caracterizar com ênfase os grupos em 

questão na medida em que “pentecostal” é um indicativo do que muitas vezes é 

considerado, entre os próprios adeptos, o caráter “barulhento”, “carismático”, 

“aguerrido” do “povo de Deus”. Vamos discutir detidamente o termo pentecostal para 

que possamos objetivar ainda mais o conceito de evangélico-pentecostais que 

utilizamos. Senão vejamos: 

 
Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar; 
e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, 
e encheu toda casa em que estava assentados. E foram vistas por eles línguas 
repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E 
todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, 
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. ( Atos 2 : 1 – 4 ) 
 
 

Segundo a Bíblia de Estudos Plenitude12, o Pentecostes era uma festividade 

judaica ocorrida anualmente. Também chamada “Festa das Semanas” ou “Dia dos 

Primeiros Frutos”, quando eram celebradas as primícias das colheitas israelitas. Em 

Deuteronômio16. 16 exige-se, pela lei estabelecida conforme os mandamentos de Deus, 

que os judeus homens fossem à Jerusalém três vezes ao ano para comemorar as 

principais festas: a Páscoa, na primavera; Pentecostes(gr. Pentekostos, “cinqüenta”), 

sete semanas e um dia depois da Páscoa; e a Festa dos Tabernáculos, ao final da colheita 

de outono. 

De acordo com o livro dos Atos dos Apóstolos, foi na celebração de 

Pentecostes, pouco depois da crucificação de Jesus, que ocorreu o que foi acima 

relatado. Pedro e os demais seguidores do Cristo se reuniam em oração quando foram 

“batizados” pelo Espírito Santo, manifestando um dos mais cobiçados dons espirituais – 

marca distintiva dos pentecostais no século XX – o qual seja: a capacidade de falar em 

línguas estranhas (Glossolalia). Prosseguindo a leitura do texto vamos encontrar a partir 

do versículo 14, do mesmo capítulo, o discurso proferido por Pedro, o apóstolo que 

assumiu as funções de líder da religião nascente. De acordo com sua interpretação do 

fenômeno, o que se passava não era nada mais do que o cumprimento de uma profecia 

escrita no livro de Joel, no Velho Testamento, a saber: 

 

                                                           
12 Bíblia com texto traduzido em português por João Ferreira de Almeida (Ed. Revista e Corrigida, 1995) 
e contendo, também, notas de estudo e artigos doutrinários que seguem uma linha teológica na linha das 
doutrinas pentecostais. 
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E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e 
vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os 
vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, 
naqueles dias, derramarei o meu Espírito. E mostrarei prodígios no céu e na 
terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a 
lua, em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser 
que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo; porque no monte 
Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos 
restantes que o Senhor chamar. (Joel 2 : 28 – 32) 

 

Com a morte do Cristo, cumpria-se a promessa do envio do Consolador, o 

Espírito Santo, que capacitaria aos cristãos cumprir sua “grande comissão”: a pregação 

da palavra de Deus e a conversão do maior número possível de pessoas à fé no Cristo 

ressurreto13. Como lemos no evangelho de Marcos, Jesus, já possuindo um corpo 

glorificado, deixa um último mandamento aos seus discípulos: 

 
E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem 
crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado. E estes 
sinais seguirão os que crerem: em meu nome, expulsarão demônios; falarão 
novas línguas; pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, 
não lhes fará dano algum; e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. 
( Mc 16 : 15 – 18 ) 

  

Partindo de um quadro interpretativo que lastreia uma literalidade 

obsedante, os fiéis protestantes em fins do século XIX começariam a buscar um 

avivamento de sua fé, em especial os estadosunidenses. Esperavam uma nova 

“visitação” por parte do Espírito Santo. Esta nova visitação, ou re-encenação do 

primeiro Pentecostes – avivamento – deu início ao processo de formação das igrejas 

pentecostais. 

Desta forma, o termo evangélico-pentecostal designa tanto os membros de 

igrejas pentecostais14, quanto os das igrejas históricas pentecostalizadas. A amplitude do 

conceito de evangélico-pentecostais se dá no esforço de apreender as continuidades 

                                                           
13 A grande comissão pode ser mais bem entendida com a contextualização por meio destas palavras do 
Missionário R. R. Soares, líder máximo da Igreja Internacional da Graça de Deus: “(...) Parte do trabalho 
da Igreja de Cristo é mostrar a essas pessoas [gentios] que o pecado de Adão tirou a humanidade da 
presença de Deus e que, sem aceitar a obra de Jesus na Cruz do Calvário, todo ser humano caminha a 
passos largos em direção ao precipício sem fim. No inferno, as pessoas serão atormentadas por toda a 
eternidade. O Senhor Jesus veio à Terra para providenciar o nosso retorno para Deus – a nossa felicidade 
eterna. Além de fazer a obra completa e perfeita para a nossa salvação, o Mestre ensinou que basta crer no 
que Ele fez por nós, recebendo-O como Senhor e Salvador, para sermos imediatamente recriados nEle e 
assim nos tornarmos filhos de Deus e termos a nossa Salvação eterna garantida. Os que se mantiverem 
rebeldes serão lançados no lago que arderá com fogo e enxofre eternamente. (...) Tome a decisão mais 
sábia e garanta a sua felicidade eterna!”. (Revista da Graça – a revista da fé cristã. Ano 7, N° 93, p. 04) 
 
14 Logo adiante iremos rapidamente apresentar algumas das tipologias mais caras aos estudiosos deste 
segmento religioso. As diferenças entre igrejas pentecostais e igrejas pentecostalizadas ficarão mais 
claras. 
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entre as distintas denominações, como já apresentamos no postulado arcabouço 

identitário apresentado anteriormente. Continuidades estas que serão rastreadas em 

função de sua abjeção à alteridade radical que é concebida na representação coletiva 

negativizada do “macumbeiro”. Não entraremos em detalhes acerca desta mesma 

alteridade nos contentando em identificar em quais contextos ela é evocada. Partimos da 

ideia de que para se compreender uma construção identitária15, por mais fluída que esta 

seja, faz-se necessário perguntarmos pelo(s) outro(s) da identidade em questão.  

Se concordarmos que o espaço relacional no qual o sujeito processa suas 

identificações com dado grupo é um palco de embates e concordatas – negociações, 

enfim –, concordaremos, também, que a pergunta pela alteridade é crucial para 

compreender a identidade. Isto se dá tanto pelo desdobramento das assimilações de 

práticas que testemunharão as fidelidades e lealdades perante o grupo ao qual o sujeito 

se pretende identificar, quanto pelo afastamento dos grupos que são anatemizados, 

estigmatizados, “preconceituados”, e que fazem parte da alteridade deste mesmo grupo. 

Identificação como a entendemos aqui é, assim, um caminho de adesão por parte do 

sujeito que predica dois movimentos: 1) introjeção da visão de mundo de determinado 

grupo que redundará na 2) participação nos modelos de negativação semântica quanto 

ao(s) outro(s) deste mesmo grupo. Um movimento de positividade, desdobrado na 

afirmação dos valores coletivos do grupo ao qual se pretende identificar, e um 

movimento de negatividade, observado na negação dos vícios ou faltas reconhecidas 

como detestáveis pelo mesmo grupo e remetidas ao proceder e às crenças de outros 

grupos.  

A identidade, então, seria tributária deste processo de identificação. De fato, 

o que é atualizado pelo sujeito em sua prática cotidiana é um certo processo de 

identificação que dá coesão à sua visão de mundo. A identidade está mais para aquilo 

que se gostaria de ser, como um modelo a ser efetivado, do que aquilo que se é de fato. 

                                                           
15

 Identidade é aqui entendida como “gerenciamento das situações conflitivas (...), ou seja, como as 
pessoas se representam para si mesmas e como se apresentam umas para as outras, criando redes de 
solidariedades e alteridades” (Gonçalves, Rocha, 2006). Em concordância com os mesmos autores, 
entendemos que este representar-se e dar-se a conhecer são construtos baseados nas necessidades e 
interesses dos sujeitos e estão fundadas na fantasia, na projeção e na idealização. “As identidades são 
antes de tudo relacionais. Parte-se da alteridade, do que não se é, para se definir aquilo que se gostaria de 
ser. Traz tranqüilidade ao ser humano acreditar que se é o que se pensa que é. (...) Uma forma de se vestir, 
de se comportar, uma linguagem específica, pode simbolizar a adesão a um determinado processo de 
identificação, gerando fidelidades e lealdades a um determinado grupo, mas também o afastamento de 
outros setores sociais, com os quais o processo de identificação não se define.” (Gonçalves, Rocha, 2006) 

 

 



11 

 

As representações coletivas, inerentes ao processo de identificação, estão vinculadas às 

apreciações retórico-poéticas do “bom”, “belo”, “correto”, tanto quanto àquelas que dão 

conta do “mal”, “feio”, “errado”, e que só se sustentam nos discursos identitários dentro 

de um quadro de significados composto no interior de um mesmo imaginário.  

É no nível da compreensão do imaginário social evangélico-pentecostal que 

encontraremos as chaves para entendermos a demonização de sua alteridade. Esse 

imaginário, todavia, se insinua nas práticas discursivas identitárias norteadas por 

representações coletivas específicas. Os esforços deste artigo não se voltam para a 

análise do imaginário social evangélico-pentecostal diretamente. Não tomaremos seu 

imaginário social como objeto. Contudo, como estão imbricados imaginários, 

representações e identidades, teremos, de relance, vislumbres daquele. E o 

vislumbramos por meio dos cantos de guerra. Mas por que a utilização destes como 

fontes de estudo para as representações da parousia e da grande comissão? Cremos que 

um relato de pesquisa de campo nos auxilie aqui. 

Durante os dias 18 e 21 de junho de 2009 participamos do “Grande 

Avivamento – Itatiaia e Região”, campanha realizada pela igreja Assembléia de Deus 

Ministério Fama localizada na Avenida Planície, setor Itatiaia, Goiânia. Com quatro 

cultos seguidos, a campanha visava “avivar” as igrejas (evangélico-pentecostais) do 

bairro. Lançaram diversos folhetos e contrataram um carro de som para circular durante 

alguns dias pela região anunciando a campanha. Participamos dos cultos e 

cronometramos o gerenciamento do tempo litúrgico. Foram, em média, 133 minutos de 

culto, sendo que 75 minutos são a média de minutos transcorridos com os louvores e 58 

minutos a média para a Palavra. O que entendemos por Palavra? Saudações, avisos, 

apresentações de visitantes, oportunidades16 e, o mais expressivo, a preleção que 

usualmente é o fechamento dos cultos evangélico-pentecostais – que por vezes pode ser 

seguida por mais algumas canções de adoração.  

Quais informações podemos depreender desses dados? Está explícito que, 

ao menos durante a campanha da Assembléia de Deus em questão, o tempo gasto com 

canções superou, com boa margem de diferença, o tempo gasto com a Palavra. Não é 

uma situação isolada, serve para exemplificar algo que pudemos perceber durante as 

pesquisas de campo e que parece ser, ao menos nos últimos cinco anos, uma constante 

                                                           
16 É uma prática comum nas Assembléia de Deus as “oportunidades”. Momentos concedidos à 
membresia, por designação do dirigente do culto, ou por decisão espontânea de algum irmão, nos quais 
estes podem cantar, relatar algum “testemunho”, fazer pedidos de oração, orar ou dar algum aviso aos 
“irmãos”. Ocorrem, normalmente, antes da preleção e após os momentos de louvor. 
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nas igrejas evangélico-pentecostais: o tempo gasto com canções se equipara, ou mesmo 

supera o tempo gasto com a Palavra. Esta observação nos levou a escolher as letras das 

canções de louvor como uma rica fonte documental para o estudo das manifestações do 

discurso identitário dos evangélico-pentecostais, como meios de possibilidade e 

reprodução das suas distintas representações coletivas.   

Entretanto, não só de canções de louvor se alimenta a guerra espiritual. 

Além das mensagens veiculadas pelos cantos de guerra, pudemos ainda perceber que, 

por meio de um vocabulário específico e de lugares comuns de pensamento, existe, 

também, uma forte tradição oral que, através da Palavra, concede as chaves para a 

interpretação das canções. Sejam em comentários de dois ou três minutos que podem se 

seguir ao término de uma canção em especial, ou quando da preleção – ocasião em que 

são mais comuns sua ocorrência – são muito claras as referências ao conteúdo das letras 

das canções executadas anteriormente ou daquelas que marcam o imaginário social por 

sua notoriedade e que indicam trajetórias específicas para a interpretação das canções. 

Estas menções e comentários servem como polarizadores de significado que reduzem as 

possibilidades de ressignificações por parte dos fiéis e/ou, guiam as ressignificações por 

caminhos doutrinariamente pré-estabelecidos.  

Existe, ainda, outro veio profícuo para o estudo das representações 

evangélico-pentecostais. São as literaturas produzidas especificamente por/para esse 

segmento religioso. Inúmeras revistas, jornais, boletins informativos e livros. Muito 

desse material é distribuído gratuitamente, ou mediante o pagamento de preços 

módicos, para os fiéis de suas denominações. Alguns exemplos que podemos dar, dentre 

os mais conhecidos: a Folha Universal, jornal da IURD, a Revista Graça – Show da Fé, 

da Igreja Internacional da Graça de Deus, os milhares de formatos de panfletos para 

evangelização que são distribuídos pelos fiéis, dentre outros materiais sem mencionar os 

livros de técnicas de oração, jejum, usos e costumes cristãos, etc.  

São fontes privilegiadas para o acesso ao imaginário social evangélico-

pentecostal: tanto as letras das canções litúrgicas ou de adoração, a cultura oral 

apreendida no dia-a-dia com a comunidade dos “santos” ou o material textual produzido 

para informação/doutrinação/evangelização dos fiéis e, também, dos gentios que 

porventura venham a entrar em contato com elas. Este artigo não utiliza as duas últimas 

fontes como documentos para sua escrita. A natureza complexa e a riqueza destas 

predicam um esforço hermenêutico para além da extensão que se nos dá. Mas, devemos 
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informar que boa parte das análises aqui realizadas leva em consideração a apreciação 

do material acima citado que já está sendo trabalhado em outros textos. 

Para voltarmo-nos à análise das representações propostas precisamos, 

sucintamente, discutir a(s) escatologia(s) evangélico-pentecostal por ser esta uma 

representação que contextualiza tanto a parousia quanto a grande comissão e que pode, 

por vezes, ser confundida com todo o imaginário social deste grupo haja vista a 

importância e abrangência dos temas de que trata. A escatologia, por sua vez, demanda 

alguns breves comentários sobre as tipologias com as quais esse segmento religioso tem 

sido pensado. 

Os autores que se debruçam sobre o estudo dos pentecostais17 concordam e 

reconhecem esta religiosidade específica como um fenômeno pertencente ao século XX.  

De acordo com Freston (1992), a primeira onda de avivamento18 teria durado de 1910 

até 1950, fundamentado no movimento pietista de intensificação da fé que ocorreu nos 

EUA no final do século XIX, especialmente dentro das igrejas metodistas que, inspirado 

na vida do pregador John Wesley, valorizava acima de tudo o batismo com o Espírito 

Santo, o falar em línguas estranhas (Glossolalia).  

A segunda onda foi de 1950 até fins da década de 70. Teve a cidade de São 

Paulo como seu centro de difusão sendo que a tônica das pregações foi dada pela ênfase 

teológica no dom de cura divina. Marcadamente um momento de pulverização com o 

surgimento de dezenas de pequenas denominações. Três grandes grupos irão se formar: 

A Igreja Quadrangular (antiga Cruzada) em 1951, a Brasil Para Cristo em 1955 e a Deus 

é Amor em 1962.  

                                                           
17 Usamos o termo pentecostais, pois o conceito de evangélico-pentecostais é uma proposta de nosso 
esforço de pesquisa e não convém confundi-lo com os conceitos trabalhados pelos demais autores do 
campo.  
 
18 O “avivamento” pode ser entendido como um momento especial de visitação da comunidade cristã 
(protestante, pentecostal) por parte do Espírito Santo, chamado “O Consolador”. Uma re-encenação do 
primeiro Pentecostes. Tal Espírito infundiria na comunidade dos irmãos uma atmosfera de santidade 
permeada por muita oração acompanhada pela ocorrência de eventos maravilhosos, sendo o mais especial 
o batismo com o Espírito – indicado pela Glossolalia, o falar em línguas estranhas –, que impulsionariam 
aos fiéis colocar em prática, sem concessões ao “Mundo de Horror”, aquilo que acreditam ser a 
verdadeira mensagem de amor do Cristo. Nos momentos de avivamento ocorre um recrudescimento das 
evangelizações missionárias nos bairros próximos das igrejas avivadas. Logo a mensagem de visitação do 
Espírito se espalha por cidades vizinhas podendo até mesmo ocorrer o envio de equipes missionárias a 
outras regiões do Estado ou outros países. Foi esta a situação que deu origem às primeiras igrejas 
pentecostais brasileiras, as Assembléias de Deus e a Congregação Cristã no Brasil, frutos do clássico 
avivamento da rua Azuza, em Los Angeles no ano de 1906.  
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A terceira onda começaria no final dos anos 70 e ganharia força no decorrer 

dos anos 80. O palco desta onda foi o Rio de Janeiro. Caracterizou-se como um boom 

de novas denominações evangélicas que incorporaram em seu discurso a Teologia da 

Prosperidade proveniente dos púlpitos norte americanos de meados dos anos 40. A 

ênfase recai agora no poder que possui o fiel de reivindicar das potestades espirituais, os 

poderes divinos, o direito de gozar do melhor desta terra. Sua prosperidade será, assim, 

diretamente proporcional à sua fidelidade para com os mandamentos do Senhor, sendo o 

mais citado e, tema das mais piedosas preleções, o mandamento que dá conta do 

pagamento do dízimo dos rendimentos do fiel para sustento da “obra”. A mais 

conhecida igreja que surge no período é a Igreja Universal do Reino de Deus fundada, 

em 1977, pelo polêmico pastor Edir Macedo. Podemos citar também a Igreja 

Internacional da Graça de Deus sob a liderança de seu cunhado, o missionário R. R. 

Soares, além da Sara Nossa Terra, Luz Para os Povos e a Videira, estas últimas três 

surgidas em solo goianiense em fins da década de 80 e meados da década de 90.  

Mariano (1995) prefere utilizar os termos “pentecostalismo clássico” para as 

igrejas surgidas na primeira onda, “deuteropentecostais”, ou pentecostalismo 

neoclássico, para classificar as de segunda onda de Freston, e de “neopentecostais” para 

as igrejas surgidas após a década de 70. Brandão (1986) classifica os movimentos que 

surgiram depois da década de cinqüenta, com a Igreja do Evangelho Quadrangular da 

missionária Aimee Semple McPerson como ponta de lança, sob o rótulo de 

“movimentos de cura divina” enquanto sugere que aqueles surgidos na década de 

noventa seriam bem entendidos como “pequenas seitas”. 

Paulo D. Siepierski, pesquisador deste segmento religioso, em seu artigo 

“Contribuições Para Uma Tipologia do Pentecostalismo Brasileiro”, apresenta suas 

conclusões acerca do estado da arte em que se encontram os estudos concernentes à 

questão pentecostal. Para ele o pentecostalismo clássico, referente às duas primeiras 

ondas de Freston, possuía uma uniformidade doutrinária que, a partir da década de 60, 

começou a ser adotada pelo protestantismo histórico ao se pentecostalizar. Este 

protestantismo histórico, como já foi mencionado, é representado pelas igrejas 

originadas com a Reforma. Ao se pentecostalizar, tais igrejas acrescentavam o termo 

“Renovadas” após sua designação histórica.  

Além destas metamorfoses sofridas pelas igrejas protestantes históricas, 

Siepierski chama a atenção para o fato de que a partir da década de 70 aquela unidade 

doutrinária que marcava as igrejas provenientes das duas primeiras ondas foi rompida, 
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sendo, portanto, necessária a referência a esta religiosidade não mais no singular. 

Segundo o autor seremos mais precisos se falarmos em pentecostalismos.  

Comentando a primeira tipologia desenvolvida para se estudar o 

pentecostalismo na América Latina, a do teólogo e sociólogo suíço Lalive d'Epinay, 

Siepierski alude aos três elementos básicos identificados por d'Epinay: Cristocentrismo, 

Rigor Moral e Biblicismo. Sabendo que o sociólogo suíço pesquisou e escreveu durante 

a década de 60, Paulo D. Siepierski aproxima-se de sua tipologia de forma cautelosa. 

Sua atenção recai sobre o elemento do rigor moral estudado por d'Epinay. Sobre o quê 

se assentava este rigor moral? Seu artigo gravitará em torno da análise desta questão, 

haja vista que, em sua concepção, é exatamente neste ponto, fundante da visão de 

mundo pentecostal, que iremos encontrar as mais radicais mudanças doutrinais e, 

conseqüentemente, mudanças em suas práticas identitárias. 

Resumindo, Siepierski acredita ser completamente inadequada a utilização 

do termo “neopentecostal” para entender as novas denominações surgidas a partir de 70. 

Isto porque,  

A roda da história girou novamente, provocando um paulatino abandono do 
pré-milenarismo e um lento, porém seguro, retorno ao pós-milenairismo (...) 
(estas duas correntes de pensamento) têm se alterado na história do 
cristianismo. Normalmente; o pré-milenarismo tem-se popularizado em 
períodos de crise social e econômica. Já o pós-milenarismo é característica de 
períodos de paz social e progresso econômico. (Siepierski, 2003)  
 

Para entendermos estas colocações precisamos ter em mente que a vida do 

cristão evangélico está em função de um evento localizado em seu horizonte de espera, 

nos termos de Koselleck (2006). Este evento é uma das representações coletivas mais 

“pesadas” dentro do imaginário social evangélico-pentecostal: a Parousia, ou, a 

“Segunda Vinda de Cristo”. Os fieis se movem, em suas histórias pessoais, na direção 

do cumprimento desta promessa messiânica e milenarista encontrada no livro de 

Apocalipse, capítulo 20: 

 

E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia 
em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, 
e amarrou-o por mil anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo 
sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os mil anos se 
acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos; 
e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as 
almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra 
de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o 
sinal na testa nem na mão; e vieram e reinaram com cristo durante mil anos. 
(Ap 20 : 1 – 4)  
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Na Bíblia de Estudos Plenitude (2001), encontram-se alguns acréscimos à 

guisa de “respostas espirituais” no final da edição. Transcrevemos abaixo, na íntegra, a 

resposta à pergunta “O que é o milênio?”. O texto é de autoria de Pat Robertson e consta 

em seu livro “Respostas para as 200 perguntas mais cruciais da vida”, direitos autorais 

de 1984: 

Um milênio são mil anos. O milênio bíblico será um período de paz, amor e 
irmandade, quando toda a natureza viverá na harmonia que era desejada no 
jardim do Éden. O livro de Isaías (11.6-9) fala de um tempo, quando os 
animais selvagens viverão em paz com os animais domésticos, quando as 
serpentes não picarão mais. Uma criancinha poderá brincar em um ninho de 
cobra ou guiar feras selvagens sem ser atacada. As escolas militares fecharão, 
e os suprimentos de guerra não mais serão fabricados. O dinheiro e recurso 
que agora vão para as guerras serão destinados aos fins pacíficos. Quando 
esse dia vier, todas as pessoas terão seu próprio pedaço de terra, seu próprio 
lar. Todos morarão em harmonia com seus vizinhos. Ninguém terá medo de 
ter seus bens roubados. Haverá paz universal, pois o conhecimento do Senhor 
encherá a terra como as águas cobrem o mar. Eu creio que o milênio seja um 
período de transição, quando Jesus Cristo voltará a Terra para mostrar à raça 
humana como teria sido se o pecado nunca tivesse entrado no mundo. Será 
um tempo em que Jesus Cristo reinará como rei, e o Reino de Deus será 
estabelecido na terra. Haverá um único governo mundial sob a liderança de 
Jesus com estados-nações sujeitos a ele. A Bíblia diz que representantes das 
nações da Terra virão a Jerusalém a cada ano (Is 2.2-4; Zc 14.16). 
 

Como podemos observar, a questão do milênio e a Parousia são 

representações capitais dentro do imaginário evangélico-pentecostal. Estas 

representações se desdobram em duas temporalidades distintas, uma milenarista e outra 

messiânica que coabitam num cenário escatológico19. Os pentecostais, entretanto, 

interpretam as profecias bíblicas referentes ao fim a partir de três concepções que 

Siepierski apresenta-nos. São as formas interpretativas pré-milenarista, pós-milenarista 

ou a-milenarista. Segundo o pré-milenarismo a vinda de Cristo se dará antes do milênio 

e do período tribulacional – período de provações, quando o auxílio do Espírito Santo 

será retirado do mundo – que o introduzirá efetivamente o milênio; o pós-milenarismo 

entende a Parousia como epítome do milênio, enquanto o amilenarismo acredita que 

não haverá tal período.  

A grande mudança paradigmática ocorrida no imaginário evangélico pode 

ser então compreendida, como já foi exposto acima, como uma guinada do ‘pré’ ao 

‘pós-milenarismo’. No âmbito das crenças que norteiam a visão pré-milenarista, 

encontramos como central a iminência da volta do Cristo.  

                                                           
19 Como nos instrui Le Goff em seu livro “História e Memória”, a escatologia refere-se, por um lado, ao 
destino último do indivíduo e, por outro, ao fim, catastrófico ou não, da coletividade-humanidade, do 
universo (Le Goff, 1996) 
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Percebemos então sob qual crença se fundava o rigor moral dos pentecostais 

estudados por d'Epinay, a iminência da parousia. No decorrer do século XX, como a 

parousia não se efetuava, os pentecostais “foram forçados a alargar seus horizontes. 

Para isso foi necessário a reestruturação de sua escatologia. A única forma de manter a 

esperança em um milênio foi reverter para o pós-milenarismo” (Siepierski, 2003). Se 

Cristo não voltou antes do milênio, certamente após este período ele se manifestará. A 

ênfase das preleções agora passa a recair sobre outros elementos estranhos a tipologia 

clássica de d'Epinay. Siepierski concorda com Mariano (1995) no reconhecimento 

destes novos pontos nodais: “Guerra Espiritual”, “Teologia da Prosperidade” e a 

“eliminação dos sinais exteriores de santidade”. Siepierski, sustentando que o prefixo 

neo tem sido relacionado com continuidade e não com ruptura, lança a questão: por que 

neopentecostalismo, se ele difere sobremaneira do pentecostalismo que o precedeu? 

É a partir destas conclusões que Siepierski propõe que as igrejas surgidas 

nas décadas de 70, 80 e 90 sejam denominadas pós-pentecostais e, não, 

“neopentecostais”, por estarem fundamentadas no pós-milenarismo. Agora os fiéis são 

impulsionados a agir no mundo. Cristo não está na iminência de seu retorno. O crente 

pode, e deve lutar para que a vontade de Deus seja efetivada em sua realidade imediata. 

Enquanto o cerne das pregações dos pré-milenaristas era a Parousia, o foco 

e a instrução dos líderes pós-pentecostais, dentro de uma ótica pós-milenarista, será a 

Guerra Espiritual. Nesse sentido, até mesmo os outros pontos que são distintivos dos 

pós-pentecostais, a Teologia da prosperidade e a eliminação dos sinais exteriores de 

santidade, irão ser articulados em função da Guerra Espiritual. 

  

A ordem agora era atacar Satanás, que passou a ser visto primariamente como 
usurpador, resgatando não apenas as pessoas, mas a cultura também. Em 
outras palavras, o avanço do reino de Deus representava o recuo do reino de 
Satanás e vice-versa. (Siepierski, 2003) 

 

Percebe-se que os autores primam por marcar as diferenças. Reforçado que 

aqui procuramos algumas continuidades e, rapidamente apresentada a questão das 

escatologias deste segmento religioso, retomaremos o uso de nosso conceito chave de 

evangélico-pentecostais e passaremos a análise dos dois grupos de canções de guerra.  

O primeiro grupo de canções foi retirado da Harpa Cristã, cancioneiro 

oficial das Assembléias de Deus.  A primeira edição da Harpa data de 1922 e foi 

desenvolvida para suprir as necessidades da marcação de diferença entre os fiéis da 
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primeira geração das Assembléias de Deus e as igrejas protestantes históricas. Os pais 

fundadores das Assembléias sentiram que a doutrina pentecostal não estava, de todo, 

sendo enfocada pela coleção de cânticos em uso. Os fiéis de então utilizavam como 

hinário a coleção Salmos e Hinos. Este, por sua vez, foi organizado (1861) por Dr. 

Robert Reid Kalley e Sarah Poulton Kalley e contava com, aproximadamente, 50 

cânticos. Os Salmos e Hinos não refletiam a nova realidade teológica, doutrinária e de 

usos e costumes que surgiam com o movimento pentecostal nas primeiras décadas do 

século XX. Escolhemos este cancioneiro como fonte por serem ainda muito utilizados 

seus hinos, não só nas Assembléias de Deus, como também noutras denominações 

evangélico-pentecostais. Eles são representantes do que Siepierski entende ser uma 

matriz pré-milenarista de concepção pentecostal.  

O segundo grupo de canções foi levantado junto à três nomes bem 

conhecidos em matéria de produção e aceitação musical no meio evangélico-pentecostal 

nos últimos dez anos: o grupo de louvor Diante do Trono, a pastora cantora Ludimila 

Ferber e a cantora Cassiane. Nos cultos que participamos, em maior medida nas 

Assembléias de Deus, cujo uso da Harpa Cristã é alternado com entoações desses novos 

cânticos, tanto por parte dos grupos de louvor locais, quanto também por parte de 

membros que recebem a “oportunidade” para cantar utilizando o play back, pudemos 

perceber o uso litúrgio destes novos cânticos. Eles são usados também para a fruição de 

sua fé em momentos de meditação, oração ou apenas entreterimento dos fiéis em sua 

vida privada. Representam, este repertório de cantos, o que Siepierski entende serem os 

discursos dos novos pós-pentcostalismos. Procuramos continuidades nestes dois grupos 

de cantos de guerra. 

A guerra espiritual pode ser rastreada através da relação estabelecida entre 

as duas representações coletivas já apresentadas anteriormente: a parousia e a grande 

comissão.  As duas nos remetem à vivência temporal experienciada em função de um 

telos determinado. Enquanto a parousia – a esperada segunda volta de Cristo – organiza 

a vivência do sujeito com vistas à vida futura, à presença corporal deste mesmo sujeito 

na “Jerusalém Celestial”, a grande comissão – o mandamento “ide e pregai” – marca o 

passo da sua efetivação objetiva, as condições materiais para a chegada do Reino de 

Deus, o advento da parousia. É corrente entre as comunidades evangélico-pentecostais 

estudadas a crença de que a Segunda Vinda de Cristo se dará somente quando todos os 

seres humanos do mundo forem “alcançados” pela Palavra e terem a oportunidade de se 
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fazerem servos de Jesus. Daí a ênfase dada ao trabalho coletivo e/ou individual de 

missões e de evangelização.  

A comparação entre os dois grupos de canções que se seguem é um esforço 

parcial, como já mencionamos, no sentido de corroborar a validade do conceito de 

arcabouço identitário evangélico-pentecostal ao registrar a recorrência de representações 

coletivas tanto em canções eminentemente pré-milenaristas, as do primeiro grupo, e em 

canções de caráter pós-milenaristas, as do segundo grupo, nos termos de Siepierski. 

Concordamos com a pertinência das conclusões de Siepierski, entretanto, a partir de 

nosso trabalho de campo e análise documental, acreditamos serem passíveis de certa 

relativização as rupturas que o autor insta em ver entre as denominações pentecostais e 

pós-pentecostais. Os dois grupos de canções aqui analisadas representam, 

respectivamente, estes dois grandes segmentos concebidos pelas pesquisas de 

Siepierski. As imagens que podemos perceber em seus discursos identitários 

desdobrados nas letras das canções, tanto nos hinos retirados da Harpa Cristã quanto nas 

canções criadas nas últimas duas décadas, nos remetem para as mesmas representações 

coletivas, ainda que suas interpretações tenham sofrido algumas variações. Senão 

vejamos. 

Exemplificando a noção da necessidade do cumprimento da grande 

comissão para a efetivação da parousia, observemos os hinos retirados da Harpa Cristã 

que se seguem: 

 

Quem irá? - 65 
Eis os milhões, que em trevas tão medonhas / Jazem perdidos, sem o 
Salvador! / Quem, quem irá as novas proclamando, / Que Deus, em Cristo, 
salva o pecador?  
 
“Todo o poder o Pai me deu, / Na terra, como lá no céu! / Ide, pois, anunciar 
o Evangelho, / E eis-me convosco Sempre!” (coro) 
 
Portas abertas, eis por todo o mundo! / Cristãos, erguei-vos! Já avante andai! 
/ Crentes em Cristo! Uni as vossas forças. / Da escravidão os povos libertai! 
 
“Ó vinde a mim! A voz divina clama, / “Vinde!” Clamai em nome de Jesus: / 
P’ra nos salvar da maldição eterna, / Seu sangue derramou por nós na cruz. 
 
Ó Deus apressa o dia glorioso, / Em que os remidos todos se unirão, / E, em 
coro excelso, santo, jubiloso, / P’ra todo o sempre, glória a Ti darão. 

 

E ainda: 

Avante, Ó Crentes - 253 
Avante, ó crentes, o mal desfazendo, / O inimigo com a luz combateremos; / 
A peleja, pois, todos, não temendo, / A vitória por Jesus receberemos. 
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(Coro) 
Com a graça de Jesus nos firmaremos, / Com a graça de Jesus, 
combateremos, / Com a graça de Jesus nos venceremos, / Com a graça de 
Jesus vitória temos. 
 
Avante, ó crentes, marchai sem tardança, / Jamais do bom Jesus nós nos 
afastaremos, / Porque nEle nós temos esperança / E vitória nós assim 
alcançaremos. 
 
Avante, ó crentes, fiéis corajosos, / Vitória por Jesus, a nós é concedida; / No 
combate, ó sede valorosos, / Para alcançar o galardão da vida. 
 
Avante, ó crentes, dum só pensamento; / “O vil pecado sempre nós 
combateremos”. / Pois Jesus vem, não tarda um momento, / Crendo em Jesus, 
vitória nós já temos. 
 

A ideia de que Jesus só se manifestará uma segunda vez depois de um 

trabalho intensivo de pregação de sua mensagem está presente nas duas canções numa 

estrutura homóloga de construção das estrofes. Os dois hinos são uma evocação a ação 

do crente como guerreiro espiritual fundado no poder concedido por Jesus. As duas 

últimas estrofes seriam o coroamento, a recompensa concedida àquele que de bom 

grado cumpre a ordenança. Na última estrofe da segunda canção podemos ler: “a vitória 

nós já temos”. Esta “vitória” a que o hino faz menção é a salvação da alma que só foi 

possibilitada por meio do sacrifício de Jesus ao morrer na cruz pelos pecados da 

humanidade. Ou seja, os evangélico-pentecostais não entendem que dependa de esforço 

pessoal a salvação, esta já foi garantida pelo sacrifício no passado. O que está em jogo é 

o galardão, a recompensa que será concedida no céu quando do encontro com Deus nas 

mansões celestiais. Esta recompensa, por sua vez, é diretamente proporcional, dentro 

dos quadros representacionais depreendidos da leitura da Harpa Cristã, do esforço 

pessoal. Neste ponto o sujeito possui certa liberdade para resolver consigo mesmo, a 

partir de seus interesses quanto ao reconhecimento que visa ter para com Deus no dia do 

Juízo. Quanto maior o esforço de sua parte, quanto mais almas forem alcançadas para 

Cristo – desdobradas nas conversões que ele, o evangélico-pentecostal conseguiu 

realizar através de sua agência missionária por meio de sua obediência e esforço no 

cumprimento da grande comissão –, maior será seu galardão no céu. Podemos observar 

isso nos trechos dos hinos que se seguem: 

 
Ide Segar – 220 
 
(...) Falaremos com fervor, / Do poder do Salvador, / Ao pecador, ao 
sofredor; / Pronto chegará o fim, / Soará do céu o clarim, / Tereis, então, o 
galardão.  
 
Campeões da Luz – 305  
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(...) Breve vamos terminar a batalha aqui, / E p ‘ra sempre descansar com 
Jesus ali; / Todos os que são fiéis ao bom Capitão, / Hão de receber lauréis 
como galardão. (...) 

 
Soldados de Cristo – 153  
 
Soldados de Cristo que entrastes na lida. / Lutai sem desmaio, lutai com 
valor; / E o inimigo levai de vencida, / Dizendo que Cristo é nosso Senhor. 

 
(Coro) 
Soldados de Cristo, marchai sempre avante, / Levando à destra as armas da 
luz; / As almas perdidas buscai triunfantes / E prestes, levai-as a Cristo Jesus. 
 
Peleja, ó crente, a santa peleja, / Prossegue avante por Cristo Jesus; / E sê mui 
valente; na frente estejas, / Dizendo que Cristo morreu numa cruz. 
 
A aurora se acerca do dia faustoso, / Em que prêmio terão a fé e o valor; / E 
nele, Jesus, galardão grandioso, / Dará a qualquer que sair vencedor. 
 

 

Este aspecto de recompensa pelo número de almas alcançadas parece não ter 

ecoado na produção dos outros cantos de guerra estudados no segundo grupo. Nosso 

palpite20 é de que o discurso institucional das igrejas tem revisto a interpretação da 

representação coletiva da grande comissão. Antes, eram reservados aos sujeitos em seus 

processos de identificação – vivência das experiências cotidianas pautadas na 

expectativa da parousia e da atitude evangelística – em função da recompensa futura na 

outra vida. As representações coletivas da parousia e da grande comissão permanecem, 

como logo veremos. Porém, os frutos do esforço do sujeito no cumprimento da 

identidade evangélico-pentecostal, em seu esforço de pregação, oração ou doações em 

dinheiro para ajudar no trabalho missionário-evangelístico são entendidos, segundo a 

interpretação que fizemos do segundo grupo de cantos, como gozados imediatamente 

em vida. Aqui concordamos com Siepierski ao reconhecer uma guinada de um pré-

milenarismo que deixava o sujeito de sobreaviso para partir deste mundo – ser 

arrebatado quando do advento eminente da parousia – para um pós-milenarismo que 

estendeu a perspectiva de estada neste mundo para os fiéis evangélico-pentecostais. E 

quanto às continuidades? Voltemo-nos para sua consideração. 

Não nos é interessante aqui uma exegese dos versículos que são evocados 

como fundamento na produção destes discursos. Vamos identificar algumas passagens 

que explicitam, ou subentendem, as representações coletivas aqui trabalhadas. São 

textos que, mais que apenas representações constitutivas, dividem um vocabulário. A 

                                                           
20 Que está sendo desenvolvido no corpo da dissertação. 
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palavra que nos salta aos olhos quando lemos os trechos transcritos do primeiro grupo 

de cantos de guerra anteriormente apresentados é: “avante!”. Uma ordem, uma 

conclamação para que o crente assuma sua postura como guerreiro que pode libertar os 

povos da “escravidão”. Que escravidão é esta? Aquela sob a qual estão submetidos 

todos os que não conhecem, ou rejeitaram, a Palavra de Deus, os chamados gentios. 

Claramente o conhecimento, ou aceitação de tal Palavra, redunda num novo seguidor da 

fé por meio da conversão, um novo membro da igreja. O caráter proselitista deste 

segmento religioso é, dentro do campo religioso brasileiro, dos mais explícitos.  

Temos proposto que, por meio do arcabouço identitário evangélico-

pentecostal, a efetivação de sua identidade passa, necessariamente, por alguma forma de 

cumprimento do “levar a Palavra” no realizar em si a grande comissão. À necessidade 

de “dar testemunho” do poder concedido por Jesus aos seus seguidores, e das 

“maravilhas” que decorrem deste mesmo poder como curas, realizações no campo 

financeiro ou mesmo “reabilitações de caráter” mediante a formatação dos hábitos tidos 

como “pregressos” aos usos e costumes de determinada comunidade de fiéis, se soma 

um desejo de evangelização – nutrido pela representação coletiva da grande comissão – 

que juntos, testemunho pessoal e ímpeto evangelístico, são direcionados pelas formas 

tradicionalmente concebidas de leitura da ordenança da grande comissão. A 

identificação com esta representação se dá por meio de uma experiência de combate. As 

letras dos hinos citados indicam isso. Os termos e passagens que coadunam com o 

discurso militarista são: “marchai”, “erguei-vos”, “uni as vossas forças!”, “os povos 

libertai!”, “o inimigo com a luz combateremos”, “peleja”, “Capitão”, etc. 

O “ide e pregai”, como pudemos observar ao acompanhar o pensamento de 

Siepierski, sofreu algumas mudanças em sua prática desde a escrita dos hinos acima 

citados. Como afirma Siepierski, a ordem agora é converter não só indivíduos, mas a 

cultura também. Daí a apropriação de práticas antes tomadas como ímpias ou 

anatemizadas como, por exemplo, as festas de São João realizadas no mês de junho e de 

matriz tradicionalmente católica21. Entretanto – e este é um ponto crucial para 

entendermos como a grande comissão sustenta a guerra espiritual –, os termos do 

cumprimento ou efetivação desta representação coletiva ainda são pensados como um 

                                                           
21 Um exemplo foi o “Xote Santo” realizado em fins de julho de 2009 pela igreja Luz Para os Povos 
localizada na Av. Planície, setor Itatiaia, Goiânia. Esta festividade imitou em sua decoração, estilo 
musical e quitutes a festa de São João católica. Entretanto, foi “santa”, pois se afastava do embasamento 
teológico “claramente herético” que lhe dá a igreja Católica. 
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avanço das “tropas de Jesus”. Acompanhemos alguns trechos das canções do segundo 

grupo: 

Diante do trono: 

 

• Música: “Senhor dos Exércitos, Rei” 

(...) Guerreia por mim, glorioso Senhor / Poderoso nas batalhas / Tu és o meu 
escudo e arma de guerra / Envia teus anjos pra pelejar / Em meu favor nesta 
batalha / Tu és o Senhor dos exércitos, Rei (...) 
 

• Música: “Por amor de ti, Oh Brasil!” 
 
Por amor de ti, oh Brasil / Não me calarei nem me aquietarei / Sobre os teus 
muros, oh Brasil, pus guardas / Que todo dia e toda noite / Jamais se calarão 
(...) 
 

• Música: “Mais que vencedor” 
 
(...) Você pensa que vai me fazer parar? / Você pensa que vai me fazer 
desistir? / Você não se cansa de me afrontar / Mas eu não me canso de te 
resistir / Quem vai retroceder, é você  / Mas eu vou avançar e chegar ao fim / 
Coroa de vitória é o que vou receber / E no lago de fogo você vai arder 
 
 
Ludmila Ferber: 
 

• Música: “Exército de Deus” 
Deus está liberando os seus anjos para guerrear / Liberando uma palavra para 
avançar / E debaixo dessa ordem vamos avançar / E vencer / Nossa luta não é 
contra carne ou sangue / Nossa luta não é contra todos os homens / Nossa 
luta é contra principados, potestades / Nas regiões celestes / Somos o exército 
de deus / Igreja viva do senhor 

 
• Música: “Coragem” 

Prepare-se que o cerco está se fechando / A coisa ta ficando feia para o mal / 
Por mais que se levantem contra nós / Nunca esqueça tua identidade em Deus 
Pois o poder da Cruz está em ti / Teu nome é coragem / Valente de Deus / 
Teu nome é coragem / Não pare de crer / Teu nome é coragem / Guerreiro da 
fé / Prepare-se para vencer 

 
 
Cassiane: 
 

• Música: “Força imensa” 
(...) O inimigo não gosta do crente / E nem pode gostar / Arma astutas ciladas 
pra nos derrubar / Neste momento a luz vem trazendo o bem / Cortando o 
laço / E quebrando a lança também / Para obtermos poder temos que clamar / 
Pelo Senhor da terra, da água e do ar / E o Seu nome é Maravilhoso, 
Conselheiro / Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz / Ele é... Varão 
de Guerra / Ele é... Leão de Judá / Ele é... Pai Amoroso / E em nosso meio 
está. 
 

 
O problema que decorre desta manutenção do patrimônio vocabular 

evangélico-pentecostal nas interpretações da representação da grande comissão é que, 
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mesmo que estas interpretações se baseiem – como o fez Ludmila Ferber em sua canção 

“Exército de Deus” – na passagem bíblica de Efésios 6:1222, a experiência carregará 

consigo os termos que gravitam, por afinidade semântica, juntamente aos discursos 

referentes à guerra. Termos como: “violência”, “destruição”, “aniquilamento”, 

“oponente”, etc. E, por mais que se esforcem em remeter este seu discurso (e prática de 

potencial violência por parte do sujeito que o sustém) à esfera espiritual, isto não é 

suficiente para amenizar, de modo algum, a situação.  

O mundo da vida em que se insere a comunidade ou o indivíduo que 

sustenta tal discurso de guerra espiritual será o local de efetivação das práticas de 

combate traduzidas na negativação semântica, demonização, perseguição. Por mais que 

creia num mundo espiritual independente que perpasse este material, o fiel deverá saber 

enxergar no mundo de suas experiências cotidianas os sinais que marcam a presença do 

espiritual. De fato, o mundo espiritual se insinua no material. O mundo físico, para o 

evangélico-pentecostal, existe como palco da guerra milenar entre as forças do bem e do 

mal. O processo de identificação que marca uma conversão é uma necessária inserção 

do sujeito, com todos os seus demais processos identitários em andamento, no 

imaginário social que sustenta a grande comissão e a parousia. Ocorre que o imaginário 

social dos evangélico-pentecostais coloniza os demais imaginários sociais e as 

representações coletivas que, inicialmente, não participavam dos processos de 

identificações deste com os demais grupos sociais nos quais determinado sujeito 

participava antes de sua conversão. As experiências no trabalho, na escola, na família e 

noutras instituições e espaços sociais que predicam certo processo identitário são 

canibalizados pelo imaginário evangélico-pentecostal e transformam-se, 

paulatinamente, em possíveis palcos para a vivência da/na guerra espiritual. O sujeito 

não pode ficar impassivo a esta realidade sob pena de ver colapsar o arcabouço 

identitário evangélico-pentecostal. Este arcabouço é, em certa medida, totalizante no 

sentido em que impõem, como qualquer visão dogmática e/ou doutrinária, pontos não 

passíveis de serem dialogados.  

Existem, também, na Harpa Cristã, hinos que fazem menção mais direta à 

parousia. De fato, a maioria das canções da Harpa são concernentes à vida futura na 

“mansão celestial”, outra forte representação do imaginário evangélico-pentecostal. 

                                                           
22 “Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as 
potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos 
lugares celestiais.” (Bíblia de Estudos Plenitude, 2001) 
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Vamos analisar alguns hinos e passagens com foco explícito na representação coletiva 

da segunda vinda de Cristo e posteriormente rastrear se há, ou não, reincidências do 

tema nas canções de guerra do segundo grupo, mesmo essas sendo provenientes de uma 

concepção mais próxima ao pós-milenarismo e por isso, teoricamente, menos 

preocupadas com a parousia. Cantos de guerra fundados na parousia da Harpa Cristã: 

 

• Saudosa lembrança - 2 

 
Oh! que saudosa lembrança / Tenho de ti, ó Sião, / Terra que eu tanto amo, / 
Pois és do meu coração. / Eu para ti voarei, / Quando o Senhor meu voltar; / 
Pois Ele foi para o céu, / E breve vem me buscar. 

 
(Coro) 
Sim, eu porfiarei por essa terra de além; / E lá terminarei as muitas lutas de 
aquém; / Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver; / Ele é tudo p’ra 
mim, e sem Ele não posso viver. 
 
Bela, mui bela, é a esperança, / Dos que vigiam por ti, / Pois eles recebem 
força, / Que só se encontra ali; / Os que procuram chegar / Ao teu regaço, ó 
Sião, / Livres serão de pecar / E de toda a tentação. 
 
Diz a Sagrada Escritura, / Que são formosos os pés / Daqueles que boas 
novas / Levam para os infiéis; / E, se tão belo é talar / Dessas grandezas, 
aqui, / Que não será o gozar / A graça que existe ali! 
 

• A Esperança da Igreja – 53 
 
(...) Bem prontos para O receber, / Devemos sempre aqui viver; / O tempo 
foge, o dia vem, / A glória esperamos além, / Pois trabalhemos, com fervor, / 
Até que volte o Salvador. 

 
• Breve Verei o Bom Jesus – 442 

 
Breve no céu, Jesus há de aparecer / Em gloriosa luz; todos O hão de ver / 
Naquele dia, então, eu hei de receber / De Cristo galardão; oh! que prazer! 
(...) 
 
Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, / Quando meu Salvador em glória 
aparecer; / Eis que Ele breve vem, os santos levará / Para a mansão de além, 
donde virá! 
 

• Mui Perto Está o Dia – 335 
 
Perto, sim, mui perto está, / O dia não tardará; / Iremos nós residir 
Com Jesus, que há de vir (...) 
 

Devemos, pois, esperar, / E ao mundo olhos fechar; / Andemos sempre na 
luz, / A buscar o Rei Jesus. 
 

• Nossa Esperança – 300 
 

Jesus, sim, vem do céu, em glória Ele vem! / Ecoa a nova pelo mundo além; / 
Oh esperança que a Sua Igreja tem! / Dai glória a Deus, Jesus em breve vem! 
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(Coro) 
Nossa esperança é Sua vinda / O Rei dos reis vem nos buscar; / Nós 
aguardamos, Jesus, ainda, / Té a luz da manhã raiar. / Nossa esperança é Sua 
vinda / O Rei dos reis vem nos buscar; / Nós aguardamos, Jesus, ainda, / Té a 
luz da manhã raiar. 
 
Jesus, sim, vem, os mortos esperando estão; / O gran momento da 
ressurreição / E do sepulcro em breve se levantarão! / Dai glória a Deus, 
Jesus em breve vem! 
 
Jesus, sim, vem do céu cercado de esplendor, / Aniquilando a corrupção e a 
dor, / Quebrando os laços do astuto usurpador, / Dai glória a Deus, Jesus em 
breve vem! 
 
Jesus, sim, vem, completamente restaurar / O mundo que se arruína sem 
parar; / Sim, todas as coisas vem depressa transformar / Dai glória a Deus, 
Jesus em breve vem! 
 
Jesus, sim, vem, e sempiterna adoração / Daremos nós ao Rei de coração; / 
Ao grande autor da nossa eterna salvação, / Dai glória a Deus, Jesus em breve 
vem! 

 

A problemática da guerra espiritual, apesar de presente, fica velada quando 

o tema central é a volta de Cristo. Outras representações, menos elaboradas, como por 

exemplo, a “mansão celestial”, “Sião”, “o Livro da Vida”, e, mais uma vez, o 

“galardão”, são evocadas. Mas elas o são mais como um reforço para fruição-

contemplação no processo de identificação do que como complexos estruturantes da 

prática de vida. Estas representações coletivas menos “pesadas” são tributárias da 

parousia.  No primeiro hino apresentado, “Saudosa lembrança”, a mensagem é uma ode 

a Sião, referência à Jerusalém – não a Jerusalém terrestre, antes à cidade divina que 

Jesus foi preparar no Céu, segundo o imaginário evangélico-pentecostal –.  

Após a morte de qualquer ser humano e o posterior juízo de Deus, só há 

dois destinos possíveis para a alma humana: ou ir morar nas mansões celestiais, ou, 

então, ir sofrer dor intensa no lago de fogo eterno. Aos gentios, a segunda localidade 

está indiscutivelmente reservada, aos evangélico-pentecostais a primeira. Isto é, se 

forem fiéis ao arcabouço identitário aqui esboçado. Se assim o forem, seus nomes 

estarão escritos no Livro da Vida, um livro que está na posse de Deus e que contém 

todos os nomes dos “santos salvos” escritos.  Claro, existem algumas outras regras que 

versam sobre os usos e costumes – os sinais exteriores de santidade – e que não são 

fixados por nossa proposta do arcabouço identitário. Estas regras refletem mais as 

rupturas do que as continuidades no estudo deste segmento religioso e estas não 

chamam nossa atenção neste artigo. Podemos perceber mais uma vez a menção ao 
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galardão – recompensa – que será dado segundo os esforços de cada um quando da 

vinda do Salvador.  

A projeção de uma outra vida ao lado de Deus, muito mais excelente do que 

esta, servia, aos pré-milenaristas, como um forte argumento para “ao mundo os olhos 

fechar” (e ainda serve, nossa pesquisa de campo nos deu a perceber que por vezes pré e 

pós-milenaristas podem dividir um mesmo templo sem que haja muita polêmica, pois, 

nos pontos que tangem o arcabouço identitário aqui proposto, ambos podem se 

entender). Entrei em contato com fiéis que, compartilhando uma visão mais pré do que 

pós-milenarista, não se afligiam em dilapidar a natureza de seu ambiente de vida. Seu 

argumento era de que “este não era seu país”. Aos olhos dos pós-milenaristas as 

questões ecológicas são muito mais preocupantes. Mesmo porque Jesus pode levar um 

milênio para efetivar a parousia. Este mundo, ainda um mundo de horror e tomado de 

decadência, se tornou mais um desafio a ser encarado para os evangélico-pentecostais 

que se guiam por uma tendência pós-milenarista do que um insulto à santidade da 

comunidade dos “salvos” que deveria ser deixado à sua própria sorte. Se bem que os 

pré-milenaristas têm, no cumprimento da grande comissão, um intenso modo de 

inserção no “mundo que se arruína”.  

Vejamos alguns exemplos de cantos de guerra que versam sobre a parousia 

no segundo grupo para podermos finalizar, em partes, esta incursão em busca dos nexos 

entre discursos identitários e representações coletivas. 

 

Diante do Trono: 

• Música: “Por amor de ti, Oh Brasil!” 

Por amor de ti, oh Brasil / Não me calarei nem me aquietarei / Vós que fareis 
lembrado o Senhor / Não descanseis / Nem deis a Ele descanso até que nos 
ponha 
 
Por objeto de louvor na Terra / Chamados por um novo nome / Que a boca do 
Senhor dirá / E a nossa justiça brilhará 
 
Até que nos faça ser / Coroa de glória / Nas mãos do nosso Deus / Por amor 
de ti, oh Brasil / Não me calarei 

• Música: “A vitória da cruz” 

Como um leão que ruge o diabo quer nos devorar / Está buscando brechas 
para destruir, roubar e matar / Não é na nossa força que podemos vencer / 
Maior é Jesus em nós. Vem nos defender! / O sangue derramado lá na cruz 
foi para me salvar / O meu pecado e dor Jesus levou. Sofreu em meu lugar / 
A minha dívida pagou para eu livre ser / Cristo morreu por mim. Posso viver! 
/ Hoje eu sou livre para amar a Deus / Viver vitorioso como um filho Seu / 
Hoje eu sou livre para celebrar / O pecado não pode mais me dominar (...) 
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No terceiro dia a pedra do sepulcro rolou / Lá chegou Maria mas o corpo não 
encontrou / O anjo lhe falou que ele não estava lá / Entre os mortos não devia 
procurar / Viu o jardineiro e perguntou: ‘Onde está o meu Senhor? / Olhou 
nos seus olhos, pelo nome ele a chamou / Ela reconheceu a voz do Mestre / 
Raboni! Meu Jesus ressuscitou! (...) 

 

Ludmila Ferber 

• Música: “Os meus olhos verão o Rei” 

Os meus olhos verão o Rei Jesus, / o Leão da Tribo de Judá, / verão o Rei 
Jesus / Pois sou do meu Amado, / a Fonte dos Jardins, / Poço das Águas 
Vivas, / sou do meu Amado / fonte selada / Sou do meu Amado, / a Fonte dos 
Jardins, / Poço das Águas Vivas / Eu sou do meu Amado, fonte selada 
 
Cassiane 
 

• Música: “Festa no Céu” 
Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando / E a igreja de Jesus vai entrar 
glorificando / Naquele grande banquete, o Noivo vou abraçar / Se prepare 
meu irmão pra com Jesus se encontrar / Muitos crentes vão sumir, sem deixar 
explicação / Carros vão desgovernar e perder a direção / A igreja de Jesus 
ninguém mais vai encontrar / Foi arrancada daqui já está com Jeová / Igreja 
fique ligada Jesus Cristo vem aí / Fique como as prudentes, preparadas pra 
subir / As provações deste mundo não se dá pra comparar / Com aquelas 
maravilhas e a glória que tem lá / Fogo Santo / Fogo santo, santo fogo, fogo 
consolador / É o que está descendo agora, fogo santo do Senhor / Este fogo é 
poderoso, é fogo pentecostal / Vai queimando o pecado, desfazendo todo mal 
/ Igreja fique ligada, muito fogo vai descer / Até o crente gelado vai ser cheio 
de poder / Este fogo purifica, santifica e faz o bem / Quem está sentindo 
agora levante as mãos e diga amém / Quando o povo de Deus ora põe o diabo 
pra correr / Abre a boca então dê glória, Deus tem vitória pra você. 
 

• Música: “No Céu” 
 
"Quando chegar lá no céu / Vou ver os apóstolos / Pedro, Tiago e João / Vou 
ver os profetas / Que um dia partiram / Pra celeste mansão / Verei lá Elias, / 
também Isaías, / Verei Daniel / Vou ver meu Jesus... / Quando chegar lá no 
céu / No céu...lá tem ruas de ouro / No céu...está o meu tesouro / No céu...não 
haverá mais choro / Lá é meu lugar / No céu...grande coral de santos / No 
céu...não há mais desencantos / O meu lindo lar...Jesus foi preparar... / É prá 
lá que eu vou / Quando chegar lá no céu / Verei meu Jesus como Ele é / Verei 
o Seu rosto / E as marcas dos cravos em Suas mãos / Vou ver os Arcanjos, / 
Voar comos anjos verei Salomão / Verei os irmãos... / Quando chegar lá no 
céu " 
 

 
As músicas da banda Diante do Trono só indiretamente fazem menção à 

parousia. O formato e proposta da banda foram pensados para manutenção de longas 

execuções melódicas que possibilitem momentos de adoração no ofício do culto. São 

letras, então, voltadas para as experiências e expectativas que podem ser, em maior 

medida, satisfeitas mediante a integração eminentemente emocional do sujeito em sua 

comunidade e no compartilhar dos surtos carismáticos em que se configuram, muitas 
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vezes, os momentos de adoração. Choro, bater palmas, abraços, pulos, danças, orações 

em voz alta, o falar em línguas estranhas, todas são manifestações muito frequentes de 

comoção nas comunidades evangélico-pentecostais que cultivam estas práticas.  As 

letras apresentadas remetem-nos, se não à expectativa da volta do Cristo, ao menos à 

iminência do “derramamento” de seu poder para satisfação da igreja. Esta expectativa se 

dá de forma semelhante ao modo de fruição da possibilidade da parousia. Porém, 

obedecem, em termos das respostas práticas, vetores de experiências totalmente 

diversos. O “poder” que as experiências de comoção emocional coletivas na 

comunidade oferece redunda em posturas de afirmação positiva na agência dos sujeitos 

sobre seu meio, tanto nos espaços sagrados quanto nos espaços profanos. 

Diferentemente dos pré-milenaristas que tanto menos gostariam de tomar parte neste 

mundo iníquo, o pós-milenarista se sentirá “vitorioso e livre para celebrar” enquanto 

empreende as mudanças necessárias para apressar a vinda do Reino de Deus.  

O quadro já é totalmente diferente no que concerne aos cantos da pastora 

Ludmila Ferber e, em especial, da cantora Cassiane. A pastora, em carreira solo, utiliza-

se da oportunidade discursiva que o canto oferece atualmente nas igrejas evangélico-

pentecostais, dado o grande espaço que este assumiu nos ritos em detrimento da 

Palavra, para tratar de diversos temas recorrentes à vida cristã. A parousia é mais 

retratada em seus trabalhos do que o é nos trabalhos da banda Diante do Trono. Mesmo 

assim, seja talvez, por suas filiações denominacionais e formação cristã, a pastora 

Ferber ainda não menciona tanto quanto a cantora Cassiane o tema da segunda vinda de 

Cristo. Esta sim dá grande respaldo para o tema em suas músicas. Certamente sua 

formação pré-milenarista numa denominação das Assembléias de Deus contribuiu para 

isto. Observamos menções sobre o “arrebatamento”, evento que marcará a parousia: 

num abrir e fechar de olhos os salvos serão simplesmente transladados, ou seja, levados 

corporalmente ao céu. Os pré-milenaristas acreditam que será, para os que ficarem na 

terra, uma situação assombrosa. Temos também, além da referência à mansão celestial 

já discutida, outra representação menor que dá conta das “Bodas do Cordeiro”. Os pré-

milenaristas entendem que, durante os sete anos de tribulação pelo qual passará a terra 

logo após a efetivação da parousia e imediatamente antes do milênio, eles estarão junto 

a Jesus, numa celebração que durará o tempo da tribulação e que marcará o encontro da 

“Noiva” – a igreja cristã verdadeira – com seu “Noivo” – o Cordeiro de Deus –. Estas 

são as “Bodas do Cordeiro”.  
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Como pudemos observar existem permanências no que diz respeito às 

representações coletivas da parousia e da grande comissão, elementos do horizonte de 

expectativas do arcabouço identitário por nós proposto. Estas permanências nos 

discursos, com sua natureza altamente aguerrida e voltada a aquisições de recompensas, 

em caráter futuro (no céu) para os pré-milenaristas ou, de forma mais imediata para os 

pós-milenaristas (ainda no “mundo”), alimentam as continuidades das práticas de 

negativação semântica presentes na guerra espiritual. Certamente que ocorreram 

mudanças nas interpretações e experiências que tais representações ensejam, mas estas 

variações, na medida em que afirmam a agência do crente em seu esforço de converter 

indivíduos e cultura, só serviram para reforçar a necessidade de combatividade no 

cumprimento das expectativas do horizonte evangélico-pentecostal. 
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